
Beeld van het toekomstige schoolgebouw (nog niet definitief)

NIEUW SCHOOLGEBOUW EN INTERNAAT 
OP HET HENRI STORYPLEIN
Kom kijken naar de plannen!

Maandag 13 juni 2022, doorlopend van 17 tot 20.30 uur
Cafetaria Henri Story, Steenakker 250
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Artist’s impression

Inkomhal

Een paar kinderen profiteren al van het goede weer 
vandaag en spelen op de terrassen, vooraleer ze 
naar de klassen zullen gaan. Juf Fien ziet hoe ze 
kijken naar enkele voorbijvliegende zwaluwen, 
terwijl ze haar fiets op een van de meest begeerde 
fietsplaatsen naast de inkom zet.
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Artist’s impression

Aan de voordeur

De bel is gegaan en de schooldag zit erop. De 
meeste kinderen keren huiswaarts, maar een 
groepje jongens wil nog verder spelen in het park. 
Samir en Silke hebben een basketbal mee en 
samen spelen ze erop los. Ondertussen komen 
opvoedsters Sarah en Liesbeth toe met hun fiets 
om de kindjes van het internaat te ontvangen. 
De andere opvoeders staan al aan de inkom te 
wachten op de toestroom van huppelende kindjes. 
Astrid weet dat het belangrijk is dat kleine Jens 
meteen haar gezicht ziet als hij aankomt, dus staat 
ze op tijd met een glimlach op hem te wachten. 
Eén van de ouders had nog een vraag over de 
avondactiviteiten van haar zoontje en gaat met 
de zorgcoördinator naar binnen om dit rustig te 
bespreken in zijn kantoor.
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OP HET HENRI STORYPLEIN KOMT ER EEN NIEUW SCHOOLGEBOUW EN 
EEN EXTRA GEBOUW VOOR HET INTERNAAT. 

Dat gebeurt op de plek van de gesloopte gebouwen. 
Freinetschool De Sassepoort - Spoor 9 verhuist van de Bevelandstraat  
naar deze site. Er zal plaats zijn voor 88 leerlingen. Het huidige 
internaat op het plein wordt uitgebreid met de werking uit de Olijfstraat.  
Er zullen 58 kinderen kunnen overnachten. In het schoolgebouw komen 
er verschillende jeugdlokalen. De school, jeugdverenigingen en de buurt 
zullen ook enkele ruimten samen kunnen gebruiken.

HUIDIGE TIMING VAN DE WERKEN
> Zomer 2022: aanvraag van een omgevingsvergunning
> 2023-2025: bouwwerken
> 2025: in gebruik

WELKOM OP HET INLOOPMOMENT!
Wil je graag zien hoe de gebouwen er zullen uitzien? Heb je vragen over de  
werking van de school of het internaat? Kom dan zeker naar het inloopmoment 
op maandag 13 juni 2022. De architecten en medewerkers van de school,  
het internaat en de Stad geven je graag uitleg over de plannen.

KUN JE ER NIET BIJ ZIJN? 
Scan dan vanaf 13 juni de QR-code of check de infoborden op het plein.

WANNEER EN WAAR? 
Maandag 13 juni 2022 
doorlopend van 17 tot 20.30 uur
Cafetaria Henri Story
Steenakker 250

VRAGEN?
09 266 82 33
stedelijkevernieuwing@stad.gent
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